Januari
Wij wensen jullie…
Voor de laatste dagen van ’t jaar,
veel gezelligheid met elkaar.
Voor de 365 dagen die volgen,
veel geluk en weinig zorgen!
Een dikke proficiat aan de jarigen van deze maand:

Nilz

Kautar
Romy

Wout

Laurens

Activiteiten:
Zondag 6 januari: Driekoningen (Springbonen en Kleppers)
Driekoningen, driekoningen geef mij ne
nieuwe hoed…. Vandaag zijn onze
Springbonen en Kleppers welkom aan
het lokaal van 13.30u tot 16.30u voor
weer een hele namiddag vol plezier.

Zondag 13 januari: De pinguïnking (Bengels)
Vandaag spelen we een spel om te zien of er
echte pinguïns tussen onze Bengels zitten.
Vanaf 13.30u zijn onze bengeltjes welkom en
hopelijk hebben we om 16.30u onze koning
gevonden en hem bekroond tot pinguïnking!

Vrijdag 18 januari: Schaatsen (Springbonen, Kleppers en Beiren)
Naar jaarlijkse traditie gaan we ook dit jaar weer schaatsen in
januari. We gaan de schaatsbaan in Deurne onveilig maken!
We verwachten iedereen om 19.00u aan het lokaal en we
zullen rond 22.30u terug zijn. Je mag voor deze avond ook
vriendjes en vriendinnetjes meevragen die niet in de KLJ
zitten. Voor deze sportieve avond betalen onze leden €7 en
niet-leden betalen €10. Wie graag meewilt, moet zich
inschrijven bij Gitte voor 7 januari.
(gitte.vandenbergh@kljachterbroek.be of 0478 17 46 63)
Vergeet zeker je handschoenen niet!

Vrijdag 25 januari: Cocktailspel (Beiren en Jagers)
Vanavond spelen we het enige echte
cocktailspel. De Beiren en Jagers zijn
welkom van 19.30u tot 22.30u in het
lokaal. Wees er zeker bij want het
belooft weer een geweldige avond te
worden!

Zondag 27 januari: Mammoet en mammag (Bengels)
Een mammoet kennen we, maar een mammag?
Wat is dat? Dat kunnen onze Bengels vandaag te
weten komen van 13.30u tot 16.30u.

Activiteiten februari:
-

10 februari (Bengels)
15 februari (Bengels, Springbonen, Kleppers en Beiren)
16 februari (Beiren)
22-24 februari (Weekendje Springbonen en Kleppers)

!! Datum voor de Jagers : 11 mei !!

Tot snel op een van de activiteiten!
Groetjes van de leiding

